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u coluna institucional

Novidades relativas às 
publicações do IBRACON

U
ns dos maiores patrimô-
nios do IBRACON são 
as publicações técnicas 
e científicas. Nosso Insti-
tuto tem uma diversidade 

de publicações interessantes, sempre 
abrangendo o caráter científico, téc-
nico, a divulgação de inovações que 
terão aplicações futuras e conceitos 
diretamente aplicados na prática atual, 
através de periódicos, práticas reco-
mendadas e livros técnicos.
O IBRACON Structures and Materials 
Journal, com periodicidade bimestral, 
é o periódico estritamente científico 
e internacional. Passou por algumas 
inovações recentes, tais como: o novo 
e moderno sistema de submissão e 
gerenciamento de artigos; o  reco-
nhecimento das avaliações por meio da plataforma publons; a 
aceitação e publicação de artigos exclusivamente em inglês; o 
aumento para 90 do número de artigos publicados por ano; a 
reformulação da website com novo template de submissão e 
nova formatação dos artigos. O modelo de publicação será em 
sistema de fluxo contínuo das edições, o que permitirá reduzir o 
tempo entre a submissão e disponibilização dos artigos aceitos. 
A Revista Científica recebe cerca de 250 submissões anuais, 
cabendo ao Corpo de Editores, a partir de parecer de reviso-
res escolhidos na comunidade científica, definir aqueles inéditos, 
com o mais alto padrão de qualidade científica e inovação, para 
serem publicados. Registra-se aqui o agradecimento ao José 
Luis Antunes de Oliveira e Souza, Editor-emérito, que, em con-
junto com os demais Editores, por mais de 12 anos, construiu a 
reputação do IBRACON Journal.
A Revista CONCRETO & Construções, publicada a cada três me-
ses, que em breve chegará ao número 100, com uma histórica 
Edição Especial, tem caráter científico, tecnológico e informativo, 
sendo destinada ao setor produtivo da construção civil, ao ensino 
e à pesquisa em concreto. Além do reconhecimento do meio pro-
dutivo, tem o reconhecimento do meio científico, fato facilmente 
percebido pelas inúmeras contribuições técnicas provenientes de 
todas as regiões do Brasil e também do exterior, de profissionais 
das mais renomadas empresas de engenharia civil e dos Progra-
mas de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Arquitetura. 
Em respeito aos pesquisadores que confiam na CONCRETO 
& Construções como veículo de excelência para divulgação de 
seus trabalhos, alguns ajustes foram realizados com o objetivo de  

atender critérios para uma boa avaliação 
por parte da CAPES. Além do Corpo Edi-
torial, cujos membros têm reconhecida 
capacidade profissional, científica e tec-
nológica nas áreas de atuação, foi criado 
o Comitê Científico, cujos membros têm 
reconhecida capacidade científica e título 
mínimo de Doutor, sendo, em sua maioria, 
Bolsistas de Produtividade em Pesquisa 
do CNPq. Este novo comitê tem como pri-
meiro presidente o Prof. Enio Pazini Figuei-
redo. Outras inovações: todos os artigos 
técnicos terão a partir desta edição o DOI 
indicado; para cada tema de capa defini-
do, serão feitas chamadas de artigos, que 
serão amplamente divulgadas e publica-
das em http://ibracon.org.br/Site_revista/
Concreto_Construcoes/index.php.
Ambos periódicos sempre se pautaram 

pela excelência e transparência, com critérios de escolha do 
conteúdo a ser publicado baseado em estrita avaliação técnica. 
Para deixar isso ainda mais claro, foi recentemente publicado o 
Código de Conduta e Ética dos Editores, disponível na website 
do IBRACON Structures and Materials Journal.
Sensível à situação da pandemia global, este Instituto lançou no 
mês passado, com grande sucesso, uma grande promoção dos 
Livros Técnicos e Práticas Recomendadas. As publicações es-
tão acessíveis a todos, com custo reduzido, e aos Sócios, com 
desconto adicional. Além desse desconto, ao iniciar ou renovar 
a associação, o membro do IBRACON estará já apoiando e via-
bilizando a continuidade do desenvolvimento das Revistas, que 
são financiadas por este Instituto.
Em breve novas publicações estarão disponíveis, assim como 
novos grandes projetos editoriais, com a participação voluntária, 
profissional, competente e indispensável dos associados de to-
das as regiões brasileiras.
Associe-se, contribua, participe, adquira e divulgue conheci-
mentos, em prol da Engenharia de Concreto do Brasil.
Ao leitor e sócio empresarial, solicita-se que apoie as publicações do 
Instituto através de anúncios e patrocínios dirigidos, divulgando sua 
empresa a milhares de leitores qualificados, e, principalmente, con-
tribuindo para sua longínqua sobrevivência dentro de um alto padrão 

de conteúdo técnico e qualidade gráfica. 
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